
Madservice Aalborg
Aalborg Kommune

Forkæl dig selv med

Kræse-
posen



Sødt

A 
Muffin 
med topping

974 kJ / 232 kcal
4,7 gram protein

B 
Træstamme

1233 kJ / 294 kcal
4,6 gram protein

C 
Lagkage 
snitte

796 kJ / 190 kcal
3,8 gram protein



Frisk

D 
Hindbær-
fromage* 

974 kJ / 232 kcal
10,3 gram protein

E 
Citronfromage* 

901 kJ / 215 kcal
10,2 gram protein

F
Arla protino* 

958 kJ / 228 kcal
13,3 gram protein

Indeholder 
2 mellem-
måltider



Sprødt

G 
Kringle

1141 kJ / 272 kcal
5,6 gram protein

H
Yoghurtdessert
med müsli*

803 kJ / 191 kcal
11,8 gram protein

I 
Jordbærkage

643 kJ / 153 kcal
2,6 gram protein

Ernæringsberegning 
er pr. portion



 

Nyttige tips 

• Fyld dit køleskab med den mad du  
har lyst til at spise

• Spis 6-8 små måltider om dagen

• Tag smør på brødet og en ekstra skive  
pålæg/ost på brødet

• Brug mayonnaise, remoulade og pålægs- 
salater på dit pålæg

• Vælg drikkevarer som indeholder energi  
og/eller protein: mælk, kakaomælk,  
saft og juice

• Mejeriprodukter, æg, kød, fisk  
er gode proteinkilder

Det er vigtig, at mellemmåltiderne indeholder 
både energi og protein. Du skal have særlig 
fokus på at få proteiner nok, da de bl.a. er 
vigtige for opbyggelse og vedligeholdelse 
af muskler. Mellemmåltider med * er særlig 
proteinholdige. Det anbefales at du drikker et 
glas mælk til de øvrige mellemmåltider for at 
få flere proteiner.

Hold øje med vægten



Bestilling
Du skal vælge 4 mellemmåltider. Tager du 
ikke et valg, sender vi en standardpose til dig. 
OBS: Protino tæller for 2 mellemmåltider.

Prisen er 33 kr. for 4 mellemmåltider. 
Beløbet trækkes via PBS.

Kræseposen leveres hjem til dig sammen 
med din middagsmad. 

På bestillingssedlen sætter du kryds ved det, 
du ønsker. Bestillingssedlen giver du til mad-
chaufføren, eller du kan ringe til os og bestille.

Ved ændringer i leveringen skal vi have besked
senest kl. 13.00 dagen før.

Praktiske 
oplysninger
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du
har spørgsmål, kommentarer eller ønsker.

Åbningstider: mandag - fredag kl. 8-14
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